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قدم النائب مخلد العازمي اقتراحا برغبة بشأن 6
»من���ح املرأة الكويتية املتزوجة ولديها أبناء وال 
تعمل معونة شهرية لها وأسرتها مببلغ 200 دينار 
ش���هريا لدعم دخلها الش���هري ملواجهة االرتفاع 
املفرط في األسعار واخلدمات واملواد الذي تشهده 

األسواق احمللية والعاملية«.

مخلد لمنح المرأة الكويتية المتزوجة 
200 دينار معونة شهرية

الوعالن يطالب وزير الداخلية 
بإصالح الوضع اإلداري داخل وزارته

أكد أن الوكيل الرجيب تجاوز صالحياته اقتراح بقانون طرحه البراك والطاحوس والصيفي والدقباسي وجوهر

5 نواب يقترحون منح الجنسية لـ 4000 شخص في 2010  
من غير المنتمين لجنسية محددة نصفهم على األقل من العسكريين

المويزري يسأل الروضان عن عمليات الترقي ومنح األوسمة واألنواط

قدم النواب مسلم البراك وعلي الدقباسي 
وخالد الطاحوس والصيفي مبارك الصيفي 
ود.حس����ن جوهر اقتراحا بقانون بتحديد 
العدد الذي يجوز منحه اجلنسية الكويتية 

سنة 2010 بأربعة آالف شخص.
مادة أولى: يح���دد العدد الذي يجوز 
منحه اجلنسية الكويتية سنة 2010 وفقا 
حلكم البند ثالثا من املادة اخلامسة من 

املرسوم االميري رقم 15 لسنة 1959 املشار 
اليه مبا ال يزيد على اربعة آالف شخص 
على ان يكونوا من غير املنتمني جلنسية 

محددة.
م���ادة ثانية: يكون الفا ش����خص على 
االقل من الذين مينحون اجلنسية الكويتية 
سنة 2010 وفقا الحكام املادة االولى من هذا 
القانون من العسكريني املنتسبني للجيش 

والشرطة.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء 
وال����وزراء � كل فيما يخص����ه � تنفيذ هذا 
القانون.وجاء ف���ي  املذكرة اإليضاحية: 
نتقدم بهذا االقتراح بقانون بتحديد العدد 
الذي يجوز جتنيسه مبا ال يزيد على اربعة 
آالف ش����خص على ان يكونوا جميعا من 
غير املنتمني جلنسية محددة )اي من غير 

محددي اجلنسية او البدون( وهو ما نصت 
عليه املادة االولى. وال شك ان اقرار مثل هذا 
القانون سيسهم في حل جزء من املشكلة من 
خالل اعطاء الشريحة املستحقة للجنسية 

الكويتية حقوقها التي طال انتظارها.
ونصت املادة الثانية على وجوب ان يكون 
نصف هذا العدد على االقل من العسكريني 

املنتسبني للجيش والشرطة.

وجه النائب شعيب املويزري سؤاال 
لوزير الدولة لش���ؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان ج���اء فيه: في ضوء 
متابعتنا املستمرة والدائمة لكل الظروف 
واملالبسات احمليطة بالقرارات الصادرة 
بش���أن الهيكل الوظيفي لالدارة العامة 
لالطفاء وما حتتويه من عمليات متعددة، 
وفي ظل تقدم بعض االطفائيني العاملني 
باالدارة بعرض مشاكلهم على مجلس االمة 
بخصوص امور شابت اخرت مصاحلهم 
بصورة مباشرة او غير مباشرة تتعلق 
بعمليات الترقي ومنح االوسمة واالنواط 
وعمليات تتعلق بالهيكل التنظيمي لالدارة 
وتولي���ة بعض املناصب ب���االدارة دون 
احلصول على املؤهل املناسب والقواعد 
والضوابط املرتبطة بتعيني مديري االدارات 
واملناطق والتميي���ز في حصول بعض 
رتب ادارة االطفاء على وس���ام التحرير 
دون غيرهم والتمدي���د خلدمات بعض 

العلي���ا دون  الرت���ب 
تسكينهم على مناصب 
تناسبهم وعدم تفعيل 
بعض قرارات الترقية 
والشروط والضوابط 
اخلاصة بالتعيني في 
بعض الوظائف ومنح 
البدالت املخصصة لتلك 
الوظائف واالستعانة 
ببع���ض اجلامعي���ني 
املدنيني عن طريق نقلهم 
ل���الدارة دون احلاجة 

لتخصصاتهم.
وقال املويزري: لقد 

رأى من تقدم بالشكوى من االطفائيني ان 
كل االمور السابقة قد شابها عدم االلتزام 
بالضوابط والقواعد املوضوعة والتجاوز 
على اح���كام القوانني املنظمة الى جانب 
عدم اتفاق تنفيذ بعض االمور السابقة مع 

قواعد اخلدمة املدنية، 
مضيفا: لذا كان لزاما 
علينا اس���تيضاح كل 
الظروف واملالبس���ات 
ابداه  التي احاطت مبا 
االطفائيون املذكورون 
والتأكد من التزام االدارة 
العامة لالطفاء بالقواعد 
والضوابط املوضوعة 
ومدى اتفاقها مع احكام 
املدنية  قانون اخلدمة 
والتأكد من عدم اتخاذ 
اي قرارات استثنائية 
بالتخط���ي للقواع���د 
التي وضعها ديوان اخلدمة  والضوابط 

املدنية ألي سبب كان.
وتساءل: ما القواعد والضوابط التي 
وضعتها ادارة االطفاء في شأن الترقيات 
والوصف الوظيفي واعداد البنية الالزمة 

للترقي فيما بني الرتبة والتي تليها، وما 
قواعد وضوابط ش���غل الوظائف العليا 
ف���ي االدارة العامة لالطفاء، وما القواعد 
والضوابط والشروط املنظمة للترشيح 
لوظيف���ة رئيس نوب���ة، وم���ا القواعد 
والضوابط املنظمة ملنح االوسمة واالنواط؟ 
وما اس���باب التميز في منح االوس���مة 
واالنواط فيما بني الرتب املختلفة باالدارة 
العامة لالطفاء؟ وهل مت التعيني لبعض 
الوظائف العليا والتمديد لبعض القيادات 
دون تسكينهم على وظائف محددة؟ وهل 
مت تعيني بعض مديري االدارات واملناطق 
دون االلتزام باالقدمية وبعيدا عن قواعد 
ديوان اخلدمة املدنية؟ وهل يحق التعيني 
والتولية ملناص���ب االدارة العليا بادارة 
االطف���اء دون احلصول عل���ى املؤهالت 
املناسبة واجتياز الشروط املطلوبة؟ وهل 
قامت االدارة بتعيني رؤساء نوبة باملراكز 

باملخالفة للشروط والقواعد؟ 

النمالن يسأل عن طالبات يشتكين 
رئيسة لجنة اختبارات في »الفروانية«

العبدالهادي: هل قام قطاع التطوير بـ »التربية« 
بعمل دراسات بحثية عن توافق المناهج؟

المطوع يسأل عن تشجيع وحدات 
الجهاز المصرفي لتوفير االئتمان المحلي

وجه النائب عدنان املطوع 
سؤاال لوزير املالية مصطفى 

الشمالي قال فيه:
في ض����وء م����ا تضمنته 
برامج عمل احلكومة املتتالية 
في مجال النقد واالئتمان من 
البنك املركزي  تعزيز جهود 
النقدية  في رسم السياس����ة 
مب����ا يكفل اس����تخدام ادوات 
املتاحة  النقدي����ة  السياس����ة 
بترسيخ االجواء التي تساعد 
على توطيد املدخرات احمللية 
وترش����يد سياس����ة االئتمان 
احمللي لضمان مصادر التمويل 

الالزمة لدعم االنش����طة االقتصادية احمللية وتعزيز مقومات النمو 
الذاتي املستمر واحلد من تدفقات رؤوس االموال نحو اخلارج.

وتس���اءل املطوع ما االجراءات والسياسات التي اتخذها بنك 
الكويت املركزي لتش���جيع وحدات اجلهاز املصرفي على توفير 
االئتمان احمللي لدعم االنشطة االقتصادية املختلفة خالل الثالث 
سنوات االخيرة مع توضيح تاريخ كل منها والنتائج التي اسفرت 
عنها؟ وتطور قيم���ة االبداعات لدى اجله���از املصرفي وارصدة 
القروض والتس���هيالت املمنوحة لالنشطة االقتصادية املختلفة 
)شركات اس���تثمار – شركات عقارية – ش���ركات صناعية.. الخ 
كل على حد( خالل الس���نوات املالية الثالث االخيرة مع توضيح 
حركة هذه االرصدة )من س���داد واضافة( خالل تلك الس���نوات، 
ما مص���ادر الدعم الذي حصل عليه بن���ك الكويت املركزي لدعم 
س���يولة اجلهاز املصرفي خالل السنة املالية 2009/2008 والبالغ 
رصيده في 2009/3/31 مبلغ 1080 مليون دينار تقريبا، وما اوجه 

استخدام هذا املبلغ؟
وتس����اءل: ما قيمة االعباء التي حتملها بن����ك الكويت املركزي 
نظي����ر احلصول على هذا املبلغ؟ وما قيمة العوائد التي حققها من 
استخدامه؟ وما ارصدة احلسابات اجلارية والودائع للبنوك احمللية 
الدائنة واملدينة لدى البنك املركزي على مستوى كل بنك في نهاية 
كل سنة من السنوات الثالث االخيرة؟ وكم تبلغ قيمة االعباء التي 
حتملها بنك الكويت املركزي نتيجة الرصدة البنوك الدائنة والعوائد 
التي حققها نتيجة الرصدة البنوك املدينة؟ وهل هناك على مستوى 
اجلهاز املصرفي ككل رصيد فائض او عجز نتيجة لعمليات السوق 
النقدي بني البنك املركزي والبنوك احمللية تضمنته خصوم او اصول 
بنك الكويت املركزي خالل الثالث سنوات االخيرة؟ مع توضيح اوجه 
استخدام الفائض في حالة وجوده ومصادر متويل العجز في حالة 

حدوثه والعوائد احملققة واالعباء احملتملة في حالة كل منها.
وتساءل:ما قيمة الدعم الذي حصل عليه البنك املركزي من اخلزانة 
العامة واستخدامه في حتقيق اغراض السياسة النقدية خالل الثالث 
سنوات االخيرة املنتهية في 2009/3/31 مع توضيح كيفية احتساب 
الدعم املستحق عن كل سنة في ضوء التدفقات النقدية لكل سنة؟ 
ما قيمة س����ندات البنك املركزي التي مت اصدارها خالل الس����نوات 
الثالث االخيرة؟ وما قيمة السندات التي مت سداد قيمتها خالل تلك 
السنوات؟ وكم تبلغ قيمة االعباء املالية التي حتملها بنك الكويت 
املركزي خالل كل س����نة من السنوات نتيجة اصدار تلك السندات؟ 
وما اوجه استخدام االموال املجمعة لدى البنك املركزي نتيجة لتلك 

االصدارات؟ والعوائد احملققة نتيجة لتلك االستخدامات؟

طال����ب النائب مبارك الوعالن 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
بأن مي����ارس صالحياته الصالح 
الوض����ع االداري داخ����ل وزارته 
وتعديل املسار الذي تنتهجه بعض 
القيادات في مخاطبة نواب االمة مبا 
ال ينسجم مع نصوص الدستور، 
مبينا ان الوكيل الرجيب قد جتاوز 
في صالحياته واختار االس����لوب 
اخلطأ فنيا وسياس����يا مبا يسيء 
ملهام الوكي����ل ودوره في تكريس 
املبادئ الدستورية والقانونية حيث 
عمد الوكيل الرجيب الى تسخير 
اجهزة الوزارة وناطقها الرسمي في 
الرد على نواب االمة دون التحقق 
من اسباب حديثنا عن جتاوزاته وان 
محاوالته خللط االوراق واتهامنا 
بأن لدينا مصالح خاصة قد كانت 
سببا في كشف بعض جتاوزاته، 
وهي محاولة يائسة وخطيرة وكان 
حريا بالوكيل العمل على اصالح 

اخللل الذي اشرنا اليه.
ودعا الوعالن الوزير اخلالد الى 
ان يتعرف شخصيا على مصالح 
النائب الوعالن التي يدعيها بيان 
الوزارة املنشور في صحف يوم 
12 اجل����اري وان يعلنها للمأل او 
الوكي����ل على هذه  ان يحاس����ب 
التصريح����ات التي فيها اس����اءة 
لنواب االمة مؤكدا بقوله: »نستغرب 
هذه اجلرأة العرجاء التي نطق بها 
الوكيل الرجيب واتهمنا بأن لدينا 
مصالح تعطلت وكانت سببا في 
حديثنا عن جتاوزاته وانا احتدى 
الوكيل احملترم ليكش����ف للعامة 
اي مصلحة لنا من قريب او بعيد 
حتى يتهم ن����واب االمة، في حني 

وج����ه النائب س����الم النمالن 
التربية ووزيرة  س����ؤاال لوزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 

جاء فيه:
هناك طالبات مسائي يشتكني 
رئيسة جلنة اختبارات في احدى 
مدارس منطقة الفروانية التعليمية 
ان رئيسة جلنة اختبارات تسببت 
في رسوبهن واصابتهن بالرعب 
اثن����اء االمتحانات، حيث اعتادت 
رئيسة اللجنة على تفتيشهن في 
الي����وم عدة مرات، حيث ميكن أن 
يصل عدد التفتيش إلى أربع مرات 
حيث قالوا إنها كانت تتعمد قطع 

االمتحان عليهن وحينما يستفسرون منها عن كثرة 
التفتيشات وتضييع الوقت عليهن تقول لهن »هذه 
جلنتي واللي عاجبه يسكت واللي مو عاجبه يطلع 

العالي املس����تمر.  بره« وصوتها 
وتساءل: هل ما نشر هذا صحيح 
إذا كان صحيحا فيرجى تزويدي 
باسم رئيسة اللجنة؟ وهل هناك 
فعال ش����كوى قدمت م����ن هؤالء 
الطالبات ضد رئيسة اللجنة؟ إذا 
كانت اإلجابة بنعم فيرجى تزويدي 
بنسخة من الشكوى، وهل تقوم 
املناطق التعليمية برفع مثل هذه 
األمور إلى الوزارة أم األمر ينتهي 
في املنطقة؟ وهل مت التحقيق مع 
إذا كانت اإلجابة  اللجنة،  رئيسة 
بنعم فيرجى تزويدي بنسخة من 
التحقيق، وإذا كانت اإلجابة بالنفي 
فلم ال يتم التحقيق معها، وهل سيتم اعادة االمتحانات 
لهؤالء الطالبات في املواد التي رسنب فيها إذا ثبت أنهم 

تعرضوا إلضاعة الوقت من قبل رئيسة اللجنة؟

وجه النائب م.ناجي العبدالهادي 
التربية ووزيرة  س����ؤاال لوزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود اكد 
فيه: ان التعليم أساس تقدم االمم 
ومعيار رقيها، ومن خالل ابنائها 
ترقى الى مصاف الدول املتحضرة 
واملتطورة علميا وقيميا ومبادئيا 
للوصول الى حتقيق اسمى غايات 
التنمية الت����ي تتطلب من الدولة 
الكفيل����ة بضبط  النق����اط  وضع 
املستوى النوعي ملخرجات التعليم 
من خالل توجيه املناهج موضوع 
الدراسة الى التوافق مع االمكانات 
العقلي����ة واالجتماعية  والقدرات 
للدارسني، مضيفا: مستهدفة بذلك 
غرس القيم التنموية لدى االجيال 
اجلديدة مع توجيه االهتمام االكبر 
العلوم االساسية في مراحل  الى 
التعلي����م حتقيقا لهدف اساس����ي 
يرتكز على بناء جيل جديد قادر 
على مواكبة التطور ومسايرة ركب 
احلضارة باستخدام تكنولوجيا 
املعلومات بوسائله املختلفة من 
خ����الل التقيد بنهج وطني يعتمد 
على خطة علمية واقعية مدروسة 
ال تبعد باملناهج الدراسية والعلوم 
االساسية عن االحتياجات الواقعية 
إلدراك الدارس، وايضا تتوافق مع 
خطة التنمية املتوافق عليها بني 

مجلس االمة واحلكومة.
وقال: وبالنظر الى ما اثير من 
مالحظات حول االس����تراتيجية 
التي تقوم عليه����ا وزارة التربية 
والتعليم العال����ي ومدى توافقها 
مع ما سبق من مبادئ، وعلى نحو 

نعل����م نحن ويعلم ه����و ان هناك 
من يعرفه����م جيدا لديهم مصالح 
جتارية في احدى الدول اخلليجية 
تدار من الكويت واشار لها بعض 
املسؤولني ويقودها البعض )...( 
املناسب لكشفها  الوقت  وسيأتي 
الوزير اخلالد  للعامة وس����نزود 
ببعض منه����ا ليعرف حقيقة من 
ال����وزارة الصدار  س����خر اجهزة 
بيانات رسمية دفاعا عن شخصه 
ونسي ان الوزارة لم تصدر بيانا 
واحدا عن ح����وادث كثيرة آخرها 
حادث مخفر النعيم وحادث وصلة 
الدوحة وغيرها من احلوادث التي 
احتاجت لهذه السرعة وردة الفعل 
السريعة هذه والتي مع االسف لم 
تصدر من ال����وزارة اطالقا، وبني 
ان نواب االمة ووفق الصالحيات 
الدستورية املمنوحة لهم واملستمدة 
من الدستور والقانون لهم احلق 
في ان يتمكن����وا من الرقابة حلل 
املساءلة السياس����ية وان الوزير 
اخلالد هو املس����ؤول امامنا امام 

خاص البعد بالدراسات االساسية 
واملناهج العلمية عن واقع القدرة 
االستيعابية للطالب مبا ميثل بعدا 
عن صميم احلاجات املستهدفة بني 
العملية التعليمية ومن ثم تتطلب 
سرعة تداركها واعادة النظر فيها 
من خ����الل اس����تراتيجية جديدة 
تتحقق معها خطط التنمية العلمية 
للكوادر البشرية مبا يحقق بناء 
املواطن وتربيت����ه علميا وغرس 
الدينية واالجتماعية لديه.  القيم 
وتساءل العبدالهادي: هل قام قطاع 
بال����وزارة بعمل  املناهج  تطوير 
دراسات حديثة حول مدى توافق 
املناهج اجلاري تدريسها مع واقع 
احلاجات االجتماعية وخطة التنمية 
املستقبلية؟ اذا كانت االجابة بنعم 
اليه  انتهت  يرجى موافاتي مب����ا 
اليها؟ هل  اللجنة املش����ار  اعمال 
قامت وزارة التربية باالس����تفادة 
العلمية لتطوير  الدراس����ات  من 

هذه االختالالت االدارية والفنية 
التي يعمقها وكيل وزارته والتي لن 

نسكت حتى نكشفها للجميع.
ووجه الوعالن اس����ئلة لوزير 
الداخلية تساءل فيها عن مبررات 
اس����تبعاد كل من: انف����ال صنت 
البراعصي ويوسف سلمان داود 
وفاطم����ة علي عبداهلل حيث انهم 
توجوا بأولوي����ة الدفعة ولم يتم 
قبولهم، عن االسس املوضوعية 
التي تنتهجها اللجنة في املفاضلة 
بني املتقدمني، كما يرجى تزويدنا 
اللجنة املشكلة  بأس����ماء اعضاء 
الوظيفية  لالختيار ودرجاته����م 
وكذلك مؤهالته����م العلمية وعدد 
االجتماعات التي عقدتها هذه اللجنة 
ومحاضر اجتماعاتها منذ تشكيلها. 
كما وجه الوعالن س����ؤاال لوزير 
الداخلية هذا نصه: »نشرت صحف 
يوم اجلمعة 12 فبراير 2010 بيانا 
صادرا من وزارة الداخلية أكدت فيه 
ان هناك مصالح شخصية كانت 
س����ببا في انتق����اد النائب مبارك 
الوع����الن لوكيل ال����وزارة يرجى 
افادتنا عن املصالح التي حظي بها 
النائب مبارك الوعالن بشكل مباشر 
او غير مباشر وجميع املعامالت غير 
القانونية التي تقدم بها العضو، 
ويرجى افادتنا عن اجلزاءات التي 
تتخذ بحق م����ن يدلي مبعلومات 
غير صحيحة وهل يجوز ان يصدر 
بيانا ل����وزارة الداخلية للرد على 
عضو مجلس االمة دون الرجوع 
لوزير الداخلية احملاسب دستوريا 
امام نواب االمة وما االسس التي 
يقوم عليها العمل الصدار مثل هذه 

البيانات؟

الدراس����ية وتبس����يطها  املناهج 
وخاصة في العلوم االساس����ية � 
الرياضي����ات � العلوم الطبيعية � 
اللغات االجنبية؟ وهل قامت وزارة 
التربية مبتابعة مدى توافق املناهج 
التعليمية مع احتياجات تطوير 
املجتمع وتلبيتها لهذه احلاجات 
ومواكبتها لسوق العمل؟ ما مفهوم 
وزارة التربية بالنس����بة للتعليم 
االلكتروني وكيفية التعامل معها؟ 
وهل توجد وحدة تعليم الكتروني 

لدى مدارس الكويت؟
ه����ل قام����ت وزارة التربي����ة 
باالستعانة بخبرات البنك الدولي في 
تطوير العملية التعليمية وتعديل 
املناهج الدراسية؟ اذا كانت االجابة 
بااليجاب يرجى موافاتي بنتائج 
هذه الدراسة واالجراءات التي متت 
لالستفادة منها في الواقع العملي 
للمناهج الدراسية؟ ما نتائج تعاون 
الوزارة مع املراكز العلمية البحثية 
االجنبي����ة والعربي����ة في تطوير 
املناهج الدراس����ية ومدى توافقها 
مع قدرات االستيعاب لدى الطالب 
في املراحل الدراسية املختلفة؟ هل 
قامت الوزارة بتشكيل جلان إلجراء 
القدرة االستيعابية  ابحاث حول 
للطالب في املس����تويات العلمية 
املختلفة؟ وما نتائجها؟ هل قامت 
وزارة التربية بتقييم أداء املدرسني 
وقدراتهم على االداء احملققة إلجناز 
املناهج وفق اصولها التربوية؟ وما 
أسلوب التقييم املتبع لدى وزارتكم 
التي  اللجنة  ألداء املعلمني؟ ومن 

تشرف على تقييم املعلم؟

مبارك الوعالن

الصيفي مبارك الصيفيم.خالد الطاحوسعلي الدقباسيد.حسن جوهرمسلم البراك

سالم النمالن

م.ناجي العبدالهادي

عدنان املطوع

شعيب املويزري

م�شابقة جمعية اأهايل ال�شهداء

الأ�شرى واملفقودين الكويتية

�شــــــــــــــــــــروط امل�شــــــــابــــقــــــــــــة:

پ تتكون �مل�شابقة من ع�شرين �شوؤ�اًل مت توزيعها �إىل �أربعة جمموعات، كل جمموعة حتتوي على خم�شة �أ�شئلة يتم ن�شرها من خالل كوبون يومي 

خا�ص، وتن�شر كل جمموعة ملدة 5 �أيام متتالية �عتبارً� من تاريخ 6 فرب�ير 2010 كالتايل:

�أ( جمموعة رقم 1 من 2/6 وحتى 2010/2/10     ب( جمموعة رقم 2 من 2/11 وحتى 2010/2/15

ج( جمموعة رقم 3 من 2/16 وحتى 2010/2/20      د( جمموعة رقم 4 من 2/21 وحتى 2010/2/25

 ويعاد ن�شر جميع �الأ�شئلة �لع�شرون يوم 26 فرب�ير 2010.

پ يجوز �مل�شاركة بالكوبون �الأخري و�لذي يحتوي على �لع�شرين �شوؤ�اًل.

پ ي�شرتط �الإجابة على �الأ�شئلة �لع�شرين من خالل �لكوبونات �الأ�شلية �ملن�شورة وتو�شع يف ظرف و�حد وتر�شل �إىل �ملكان �ملخ�ش�ص.

پ يحق للم�شرتك �إر�شال عدد 5 ظروف فقط حتتوي على خم�ص �إجابات با�شم و�حد.

پ تو�شع �الجابات يف �ل�شندوق �ملخ�ش�ص لها يف مقر جمعية �أهايل �ل�شهد�ء �الأ�شرى و�ملفقودين �لكويتية �لكائن يف �جلابرية ق 6 �ص 111 ق�شيمة 28.

�أو تر�شل �إىل �لعنو�ن �لتايل �ص.ب - 27036 �ل�شفاة - �لرمز �لربيدي 13131 �لكويت.

پ �أخر موعد لت�شليم �الإجابات هو �خلمي�ص 2010/3/11.

پ يحق �ال�شرت�ك يف �مل�شابقة جلميع �ملو�طنني و�ملقيمني ولي�ص بال�شرورة من �أهايل �ل�شهد�ء.

پ �شيتم �الإعالن عن �لفائزين من قبل �جلمعية يف موعد الحق.

پ ميكن �حل�شول على ن�شخ جمانية من �أعد�د جريدة �الأنباء يف مقر �جلمعية بعد تاريخ 2010/2/26.

بالتعاون مع جريدة

اأ�شئـلـــــة ا مل�شابقـــــــة

املجموعة رقم »2« تن�شر من 11 فرباير وحتى 15 فرباير 2010

اأول �شحنة نفط كويتية ؟ 1 - متى مت ت�شدير 
❏ �أ - 1952             ❏ ب - 1950       ❏ ج - 1946

2 - متى مت تاأ�شي�س مدينة الأحمدي النفطية ؟
❏ �أ - 1945             ❏ ب - 1950       ❏ ج - 1948

3 - من هو حاكم الكويت امللقب باأبو الد�شتور ؟
❏ �أ - مبارك �ل�شباح             ❏ ب - عبد�هلل �ل�شامل       ❏ ج - �شباح �ل�شامل

اأو ل من رفع علم الكويت يف مبنى هيئة الأمم املتحدة ؟ 4 - من هو امل�شئول الكويتي الذي كان 

❏ �أ -  �شباح �ل�شامل �ل�شباح     ❏ ب - �شباح �الأحمد �ل�شباح     ❏ ج - �شعد �لعبد�هلل �ل�شباح

5 - متى تقلد ال�شيخ / عبداهلل ال�شامل مقاليد احلكم  ؟

❏ �أ - 25 فرب�ير 1950           ❏ ب - 25 فرب�ير 1952      ❏ ج - 25 فرب�ير 1953

✂

اال�ســـم:

العنوان:

تلفـون:الرقم املدين:

پ �جلو�ئز مب�شاهمة من 


